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كان  الحــدث األبــرز يف النصــف األول مــن شــهر ابريــل 2014 هــي الفضيحــة التــي كشــفتها »مــرآة البحريــن« بنرشهــا 
وثائــق تظهــر حقيقــة وجــود الــدرك االردين يف البحرين كمنتســبني لــوزارة الداخلية مــع رواتبهم التي يتســلمونها، الحقيقة 

التــي أحرجــت كــذب النظــام البحرينــي طــوال 3 ســنوات، وأثــارت ردود أفعــال واســعة داخــل كل مــن البلديــن البحريــن 

واألردن، وأمــام املنظــات الدوليــة والحقوقية. 

فيــا أىت ترحيــل الســلطات البحرينيــة لرجــل الديــن الشــيعي آيــة اللــه حســني نجــايت بعــد تهديــده بالتصفيــة الجســدية، 

ليكــون الحــدث األبــرز خــالل النصــف الثــاين مــن الشــهر، عــرُّ عنه أنه إشــهار آخــر الســتهداف الطائفــة الشــيعية يف البالد. 

لقــى نفــي نجــايت اســتنكارات حقوقيــة ودينية واســعة محليــاً واقليمياً.

الشــهيد عبــد العزيــز العبــار الــذي قــى بتاريــخ 18 ابريــل إثــر تعرضــه لطلــق نــاري يف الــرأس، بعــد 56 يوماً مــن الدخول 

يف حالــة غيبوبــة، مــا يــزال جثانــه محتجــراً حتــى ســاعة إصدار هــذا التقرير بســبب رفــض الســلطات إدراج ســبب الوفاة 

الحقيقــي يف تقريــر الوفــاة. وكان حــادث االنفجــار الــذي قــى فيــه شــابان بحرينيــان هــا أحمــد املســجن وعــي عبــاس 

أحــد أكــر أحــداث شــهر ابريــل غموضــاً وفجاعــة، ومــا يزال الناجــي الوحيد مــن االنفجــار، واملصــاب يف حالة حرجــة، ومتنع 

الســلطات زيــارة عائلتــه له واالطمئنــان عليه

»ائتــاف 14 فربايــر« ينعــى الشــهيد حســن رشف املطــارد واملحكــوم بالســجن لـــ42 

ــاً عام

»الداخلية«: إجراءات أمنية مشددة لتأمن سباق »فورموال واحد«

سمرية رجب: نعم هناك قوات درك أردنية يف البحرين

1
الثالثاء

أحــداث ووقائع شــهر أبريــل 2014:
فضيحة الدرك األردني  ونفي آية اهلل نجاتي خارج البحرين
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الرشطــة  وتأهيــل  تدريــب  لغايــات  البحريــن:  يف  درك  قــوات  وجــود  يؤكــد  األردن 

لبحرينيــة ا

»النــواب« يشــكل لجنــة تحقيــق يف حريــق »اســتوديو« اإلعــام بقيــادة مســئول ســابق يف 

»األيــام«.

ــة  ــاس مشــيمع نقــل للمستشــفى يف حال ــه: عب ــه« تحــت رحمــة الل متهمــو »تفجــري الدي

ــم فخــراوي! مشــابهة للشــهيد كري

الربملــان البحرينــي يوافــق عــى مقــرح ضــم األردن ومــر لــدرع الجزيــرة وإحالتــه لـ«لجنة 

الخارجية«

ــاون  ــر التع ــد: لتطوي ــك حم ــريه األردين.. واملل ــي نظ ــة يلتق ــة األركان البحريني ــس هيئ رئي

ــع األردن ــكري م العس

للمــرة الثالثــة.. تجديــد حبــس طفلـًـْن بحرينيــن قاســم محمــد )13 عامــاً( وأحمــد محمــد 

)12 عامــاً( أســبوعا

الصحافة األردنية تركز عى تربير عّمن سبب وجود الدرك األردين يف البحرين

يف  واألردن  البحريــن  أوقعــت  واملومنــي  رجــب  تريحــات  األردنيــة:  »الســبيل« 

مــأزق

يف أول تعليــق لهــا عــى مــا نرشتــه »مــرآة البحريــن«: وزارة الداخليــة تقــّر بوجــود قــوات 

الــدرك األردين

1

2

الثالثاء

األربعاء 
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يف  املحتجــن  قمــع  يف  الــدرك  قــوات  ملشــاركة  رفضهــم  يؤكــدون  أردنيــون  نشــطاء 

البحريــن

املعانــاة: مل نعرفــه عندمــا  تــروي  الســميع  الديــه عبــاس  املتهــم يف تفجــري  والــدة 

رأينــاه!

الذيــن  »أبناؤنــا  األردين:  الــدرك  وثائــق  مــع  تتفاعــل  أردنيــة  صحــف 

» ك هنــا

رئيــس هيئــة األركان للجيــش البحرينــي: تطــور متزايــد للتعــاون العســكري بــن البحريــن 

واألردن

جسد الشهيد حسن رشف »يتيّمم« بدال من االغتسال والجمهري تتوافد لتشييعه

تشــييع غاضــب للشــهيد حســن رشف... وإصابــات بالشــوزن ملتظاهريــن ومصــوري وكاالت 

جنبية أ

تأييد حبس الطبيب السمهيجي سنة بتهمة »إهانة امللك«

ــوان امللــي البحرينــي تتهــم قطــر بـ«تهجــري األرس البحرينيــة« وعــدم دفــع  صحيفــة الدي

ــن ــن »املارشــال الخليجــي« للبحري ــا م حصته

»رابطــة الصحافــة«: أكــر مــن 38 معارضــا متهــم بإهانــة امللــك وعقوبتهــم تصــل للســجن 

7 ســنوات!

3
الخميس
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»يس إن إن«: 2500 عسكري أردين متقاعد يعملون يف البحرين أيضا

الوفــاق تصــف وثائــق الــدرك بـــ »الخطــرية«: نرفــض أي وجــود أجنبــي ورصف املايــن عــى 

املرتزقــة مــرشوع تدمــريي

اآلالف يتظاهــرن بالتزامــن مــع فورمــوال البحريــن... واملعارضــة تحــّذر الحكــم مــن 

بالخــارج االســتقواء 

سمرية رجب تراجع: ال أعلم بوجود قوات أردنية لدينا

ــة يف  ــوات أردني ــل ق ــد عم ــق تؤك ــرش وثائ ــق يف ن ــة للتحقي ــكل لجن ــة يش ــر الداخلي وزي

ــه وزارت

ــن: مل نفعــل شــيئا لوقــف  ــذارا رصيحــا للبحريني الكاتــب األردين ناهــض حــر يكتــب اعت

الــدرك

الدولــة  أجهــزة  أن  عــى  يــدل  األردين«  »الــدرك  أســمء  نــرش  الخليــج«:  »أخبــار 

مخرقــة

إىل  األحــداث  يف  رأيهــا  بإيصــال  فشــلت  البحريــن  فخــرو:  جــمل  »الشــوري« 

لخــارج ا

ــزا  ــاء الفي ــم الحكومة...وإلغ ــة باس ــام« للمتحدث ــات »األي ــق باتهام ــة للتحقي ــة وزاري لجن

ــية ــة والدبلوماس ــوازات الخاص ــي الج ــن مال ــة ع الربيطاني

3
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ــن:  ــاده املشــاركة يف قمــع املحتجــن يف البحري ــا قــوات ب ــة اإلمــارايت ملتقي ــر الداخلي وزي

ــن! فخــور بردعكــم املخرب

خــال  مــن  تــم  األردين  الــدرك  وثائــق  ترسيــب  إن  تقــول  الداخليــة  وزارة 

بنــك

حميــة  جيشــنا  وظيفــة  للبحريــن:  قــوات  بــاده  إرســال  يديــن  أردين  عميــد 

ألردن ا

ــات  ــع احتجاج ــاده يف قم ــن ب ــوات م ــاركة ق ــد مش ــارايت يؤك ــر إم ــاين وزي ــاش« ث »قرق

ــن البحري

السجن 15 عاما لـ7 متهمن بـ«االعتداء عى رشطي«

املرفــق  حريــق  بشــأن  الحكومــة  بيــان  بفربكــة  رجــب  ســمرية  تتهــم  »األيــام« 

إلعامــي ا

اإلفراج عن عيل البنعيل »مؤقت«.. وقضايا »تزوير« تنتظره

»التمييز« تقبل الطعن يف سجن البنعيل وتأمر بوقفه فورا

»فورمــوال  مــع  تزامنــا  أطفــال   8 بينهــم  مواطنــا   60 اعتقــال  املحافظــة: 

»1

6
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األحد 

اإلثنين 
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»األصالة« تطالب بعقاب قايس ملن فجروا فضيحة »الدرك األردين«

هشــام الزيــاين: ترسيــب أســمء »الــدرك األردين« فضيحــة ومصيبــة لنــا ولعاقاتنــا األمنيــة 

مــع األردن

نشــطاء أردنيــون يطلقــون عريضــة تديــن إرســال »الــدرك« إىل البحريــن: قــرار اتخــذ عــى 

موائــد امللــوك وليــس لنــا يــد

األمــن العــام التحــاد العــام لنقابات عمل البحرين ســيد ســلمن املحفــوظ: الحكومة وثقت 

بختمهــا »القامئــة الثانية« التي تضــم 390 مفصوال

ــن  ــم وإرضاب ع ــام املحاك ــول أم ــن املث ــاع ع ــرأي بـــ الحــوض الجــاف«: االمتن ــو ال معتقل

ــب ــرر التعذي ــالة إىل مق ــام ورس الطع

تعميــم مــن بنــك البحريــن املركــزي يهــّدد البنــوك املحليــة بإحالــة أي ترسيبــات إىل النيابــة 

مة لعا ا

ــا..  ــم ختمن ــط عليه ــوال فق ــة«: 165 مفص ــة الثاثي ــن »االتفاقي ــص م ــل تتمل وزارة العم

ــط ــة فق ــرى للمتابع ــة األخ والقامئ

السجن 10 سنوات ملتهمن بصنع متفجرات من »روث األغنام«!

إهانــة  بتهمــة  أوال  لؤلــؤة  شــبكة  عــن  للمســؤول  أشــهر  و6  ســنتن  الحبــس 

مللــك ا

7
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تكــرار  بحجــة  الجمعــة  للمعارضــة  مقــررا  تجمعــا  متنــع  الداخليــة 

! ت لفــا ملخا ا

هــادي  الســيد  الوفــاق  جمعيــة  يف  األنســان  وحقــوق  الحريــات  دائــرة  مســؤول 

املوســوي: 12 حالــة تعذيــب و220 مداهمــة واعتقــال 187 مواطنــا وإصابــة 50 يف 

مــارس

»الــدرك  وثائــق  ترسيبــه  يف  تشــتبه  شــخص  عــى  قبضــت  إنهــا  تقــول  الداخليــة 

األردين«

البــدون الكويتيــون يرفضــون التوطــن يف البحريــن: لــن نكــون أحــرص عــى املنامــة مــن 

نبيــل رجــب

عــادل فليفــل يعلــن هجرتــه الثانيــة مــن البحريــن بعــد أنبــاء عــن تورطــه مــع مســتثمرين 

بحــوايل 15 مليــون دينــار!

الوفاء: 4 آالف معتقل رأي يف البحرين

كراجيسي: 8 آالف أمرييك يعيشون يف البحرين بينهم 3 آالف للبحرية األمريكية

ملك البحرين يوقع 10 اتفاقيات بن البحرين  وكازاخستان

خليل زينل: ترسيب معلومات »الدرك األردين« يتعارض مع األخاق املهنية
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مؤمــن  مســجد  مــن  مــراً   81.9 صــادرت  الســلطات  الســلمن:  ميثــم  الشــيخ 

يــدرات لنو با

الداخلية تقول إنها قبضت عى املتورطن بتفجري »مبنى املخابرات«

وفــد مــن »املفوضيــة« زار ســجن جــو... والخواجــة ورشيــف يدعونهــا لعــدم منــح الرشعيــة 

ــات النظام ملؤسس

عبداللطيــف املحمــود يطالــب بتســمية »االتحــاد الحــر« ممثــا لعــمل البحريــن داخليــا 

وخارجيــا

تقريــر عســكري: البحريــن ثــاين أعــى دولــة يف نســبة زيــادة اإلنفــاق العســكري بالــرشق 

األوســط للعــام 2013

ديــون دول الخليــج 172 مليــار دوالر يف 2013.. والبحريــن تتصدرهــا نســبة للناتــج 

ــيل املح

السلطة متهل وكيل السيستاين آية الله النجايت للخميس ملغادرة البحرين

التحقيقــات الجنائيــة تحقــق مــع هــادي املوســوي بعــد تأكيــده وجــود التعذيــب يف مقرهــا 

لعدلية با

الشيخ عيل سلمن يعلن أن مسؤوال رفيعاً وراء »ترحيل النجايت«
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زعيــم تيــار الوفــاء االســامي عبدالوهــاب حســن يف العســكري... ومنــع عائلتــه مــن زيارتــه 

بقــرار أمنــي

جوازات سفر خاصة ألعضاء املحاكم العسكرية والشئون القانونية

األردن: اتفاقيــة تبــادل الخــربات مــع البحريــن تبــدأ 2015 وربــط جميــع دوائــر الخدمــة 

املدنيــة بــن البلديــن إلكرونيــا

وزيــر الداخليــة: قريــة منوذجيــة لتدريــب رجــال الرشطــة بطريقــة محــاكاة الواقــع 

اليومــي

النجايت يتلقى اتصاال من أمن الدولة: ستدفع مثن بقائك... و«العفو الدولية« تدين

»الوفــاق«: النظــام يســتغل حاجــة »املشــيمع« و«عبدالوهــاب« و«املحفــوظ« و«ســهوان« 

إىل العــاج لزيــادة معاناتهــم

ــا الدمــاغ نتيجــة  »العبــار شــهيدا« بعــد نحــو شــهرين مــن الغيبوبــة: تلــف كبــري يف خاي

ــه بالشــوزن إصابت

ــه  ــادر وطن ــل يغ ــان عاق ــد إنس ــه ال يوج ــن ألن ــيبقى يف البحري ــه س ــول إن ــايت« يق »النج

ــاره ــض اختي مبح

اآلالف يتظاهــرون يف عــايل... واملعارضــة: التريحــات الرســمية بشــأن الحــوار لاســتهاك 

اإلعامــي
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استشهاد مواطنن يف انفجار غريب املنامة

الداخلية: إصابات متفرقة لثاثة من الدفاع املدين عى شارع الجنبية

استعدادات إلقامة استقبال حافل لنبيل رجب يف 24 مايو باملنامة

استدعاء والد وشقيق رضا الغرسة بعد هروبه من سجن »جو« اليوم

قــرار لوزيــر الداخليــة بنقــل مديــر ســجن »جــو« بعــد فــرار رضــا الغــرسة وتشــكيل لجنــة 

تحقيــق

بـــ  وصفتــه  الــذي  املقشــع  حــادث  يف  دويل  بتحقيــق  تطالــب  املعارضــة  قــوى 

مــض« لغا ا «

أخبار الخليج: املجلس النيايب الحايل قد ميدد لسنة إلعطاء فرصة للحوار

أنباء عن رضب معتقلن يف جو بعد هروب موقوفن

اآلالف شيعوا الشهيدين »املسجن« و«الخيج« وسط هتافات توعدت بالقصاص

19
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»انتفاضــة  فعاليــة  وتديــن  العنــف  إىل  اإلنجــرار  لعــدم  تدعــو  املعارضــة 

» ض ألعــرا ا

ســمرية رجــب تقــايض »األيــام«... وعيــى الشــايجي يعتــرب اإلجــراء »اســتلهام مــن حــزب 

البعــث املقبــور«

منــزل  يف  املطلوبــن  مــن  وعــدد  الغــرسة  رضــا  عــى  القبــض  تعلــن  الداخليــة 

ر بســا

ــد  ــة GF911 بع ــى رحل ــن ع ــادر البحري ــايت يغ ــيخ النج ــتاين الش ــع السيس ــل املرج وكي

ــلطات ــن الس ــية م ــوط قاس ضغ

األمن هدد »نجايت« بتفجري يودي به وعائلته

»الداخلية« تقول إنها أبعدت نجايت بعد إسقاط جنسيته

معــامل  العبّــار هــو إلخفــاء  وفــاة  شــهادة  بتســليم  الســلطات  »الوفــاق«: ممطلــة 

الجرميــة

تحليــق  وســط  معتقلــن  عــى  وتعتــدي  جــو  ســجن  تقتحــم  كومانــدوز  قــوات 

مروحــي

عــن  لحديثــه  نظاميــة  هيئــة  بإهانــة  اتهامــه  بعــد  املوســوي  عــن  تفــرج  النيابــة 

يــب لتعذ ا
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ضبــاط يف »الحــوض الجــاف« يحــذرون املعتقلــن مــن تســبيب امتناعهــم حضــور املحاكمــة 

بـــ »عــدم عدالــة القضاء«

400 معتقل يرضبون عن الطعام يف سجن »جو«... وسقوط بعضهم

ــة  ــيعة لغاي ــيئة للش ــه املس ــذف تغريدات ــي يح ــش البحرين ــم الجي ــمي باس ــق الرس الناط

2013

»الوفــاء«: عبــد الوهــاب حســن يرفــض تلقــي العــاج باملستشــفى العســكري كونــه يتبــع 

مؤسســة عســكرية

إحصائيات رسمية: عدد البحرينين وصل 600 ألف نسمة... لكن من غري املجنسن

قانــوين  غــري  وفاتــه  ووثيقــة  أيــام  لتســعة  العبــار  جثــة  احتجــاز  »الوفــاق«: 

ين نســا إ و

طارق الحسن يكشف عن الرواية الرسمية لحادث »إنفجار املقشع«

ــم  ــا وت ــاق« وحده ــع »الوف ــوار م ــلبي للح ــرض س ــدم بع ــم تق ــلمن: الحك ــي س عبدالنب

رفضــه

املؤبد لـ 8 نشطاء بحرينين متهمن بقتل رشطي!
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ــاب  ــمية خط ــة الرس ــدت يف الصحاف ــقورة: وج ــازن ش ــامية م ــة الس ــة املفوضي ــو لجن عض

ــة كراهي

اعتــداءات  يف  املتورطــن  مبحاســبة  جديــد  بيــان  يف  يطالبــون  جــو«  »ســجناء 

لســجن ا

املحامــي الجــي يســتبعد توجيــه تهــم جديــدة لـــ »رجــب«: ال ميكــن تأخــري اإلفــراج عنــه 

ســاعة واحــدة

»النيابة« تحقق مع 8 متهمن بتهريب رضا الغرسة

قطيعة »األصالة« و»املنرب« ستتواصل يف انتخابات 2014

والتزييــف  التزويــر  بتهــم  البنعــيل  عــيل  يواجهــون  التجــارة  ووزارة  مواطنــن   7

لتقليــد وا

ــدا لوضعهــم  ــة« تجــري مقابــات مــع املســعفن والســائقن بـ»الســلمنية« متهي »الداخلي

تحــت ســيطرتها

فيديــو يوثـّـق االعتــداءات عــى مســجد »صعصــة«.. والرميحي رداً عــى رئيــس »الجعفرية«: 

أهــايل جــو وعســكر ليســوا إرهابين

السجن 5 سنوات لنفيسة العصفور وريحانة املوسوي
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ــدرك  ــب »ال ــمء وروات ــف أس ــب كش ــة ترسي ــات يف قضي ــاء التحقيق ــة: إنه ــة العام النياب

األردين«

»املفوضيــة الســامية«: ملعالجــة ملــف حقــوق اإلنســان يف البحريــن ووقــف خطــاب 

الكراهيــة

»النــواب« يصــادق عــى قــرار »الشــورى« حــول »ترسيــب الوثائــق«: 7 ســنوات ملــن يفــي 

ــات رسية معلوم

السجن املؤبد ملتهم بـ»تصنيع متفجرات« وتربءة آخر هارب

ــه« يؤكــدون تعرضهــم للتعذيــب الوحــي والتحــرش الجنــي يف أوىل  متهمو«تفجــري الدي

جلســات محاكمتهــم

الرشطة الربيطانية تعتقل بحرينين اثنن وتتهمهم بتشجيع اإلرهاب!

النيابة العامة ترفض السمح ألرسة مصاب »تفجري املقشع« برؤيته
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أجندة بأهم أحداث ثورة البحرين تصدر كل شهر

:2014 أبريــل  شــهر  ووقائــع  أحــداث 
ــن ــارج البحري ــي خ ــة اهلل نجات ــي آي ــي  ونف ــدرك األردن فضيحــة ال
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